
 

 

POZIV K ODDAJI PRIJAV ZA PRIDOBITEV ZNAKA 

SLOVENIA GREEN PARK 

 

 

Slovenska turistična organizacija (v nadaljevanju STO) v okviru projekta Zelena shema 

slovenskega turizma (v nadaljevanju ZSST) izvaja poziv za parke (zavarovana 

območja z upravljavci) za pridobitev znaka Slovenia Green Park.  

 

Namen Zelene sheme slovenskega turizma je s praktičnim in učinkovitim orodjem 

uvajati in pospeševati uvajanje trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem ter 

krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe. Deležnikom omogoča pozicioniranje kot 

okoljsko, družbeno in ekonomsko odgovornih ponudnikov, doseganje sinergijskih 

učinkov na področju trajnostnih prizadevanj, v kolikor je v ZSST vključena tudi vaša 

destinacija ter dodatno promocijo v okviru distribucijskih kanalov STO za večjo 

prepoznavnost na domačem in tujih trgih. 

 

PREDMET POZIVA 

 

Predmet poziva je povabilo k oddaji prijav za pridobitev znaka Slovenia Green 

Park.  

 

Prek vodenega postopka pridobivanja znaka Slovenia Green Park boste pridobili novo 

znanje s področja trajnostnega upravljanja vašega zavarovanega območja. Dodatno 

pa boste deležni trženjske podpore s krovne, nacionalne ravni slovenskega turizma, 

kar vam bo zagotavljalo večjo prepoznavnost na domačem in tujih trgih.   

 

Prijavitelj je lahko: 

• upravljavec širšega zavarovanega območja1.  

 

Znak Slovenia Green Park lahko pridobite na dva načina.  

1.) Lahko se prijavite na podlagi enega izmed obstoječih okoljskih znakov, ki ga 

že posedujete in ga priznava ZSST (1. način, tj. s podpornim znakom). 

2.) V postopek ocenjevanja se lahko vključite po standardu Slovenia Green  (2. 

način, tj. na način destinacij).  

 

 

 

 

 
1  Zavarovana območja, ki imajo upravljavce so: Triglavski narodni park, Regijski park 

Škocjanske jame, Kozjanski regijski park, Notranjski regijski park, KP Goričko, KP Ljubljansko 

barje, KP Kolpa, KP Strunjan, KP Sečoveljske soline, KP Logarska dolina, KP Pivška 

presihajoča jezera, KP Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib, KP Debeli rtič in naravni rezervat 

Škocjanski zatok (Hladnik, Zupanc, Ogorelec; MOP, september 2018, vir).  

 

https://www.gov.si/assets/Ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Naravovarstveni-nadzor/Usposabljanje/2018/1df3eed2e3/Hladnik_Zupanc_Ogorelec_Parki_2018.pdf


 

 

1. NAČIN: PRIDOBITEV ZNAKA SLOVENIA GREEN PARK S PODPORNIM 

ZNAKOM 

 

POGOJI ZA PRIJAVO  

 
Prijavitelji so lahko upravljavci širših zavarovanih območij, ki že imajo enega izmed 

okoljskih znakov s spodnjega seznama.  

 

Z oddajo prijave se prijavitelj strinja in sprejema vse pogoje, ki so navedeni v javnem 

pozivu, in Pravilnik o pridobitvi, vzdrževanju in obnovi znaka Slovenia Green ter 

potrjuje, da je seznanjen s Priročnikom za pridobitev, vzdrževanje in obnovo znaka 

Slovenia Green (https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-

slovenskega-turizma/uporabna-gradiva).  

 

KAKO PRIDOBITI ZNAK SLOVENIA GREEN PARK  

 

Za pridobitev znaka so potrebni naslednji koraki: 

1. Izpolnitev prijavnice iz priloge. 

2. Podpis Zelene zaveze (https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-

shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva). 

3. Predložitev dokazila o veljavnosti znaka, ki ga posedujete. 

  

Prijava z vsemi tremi dokumenti iz prejšnjega odstavka mora prispeti na elektronski 

naslov masa.klemencic@slovenia.info z zadevo sporočila »Zelena shema 

slovenskega turizma 2021« najkasneje do 31. 12. 2021. Prijava z vsemi prilogami 

mora biti podpisana, žigosana in skenirana. 

 

ZNAKI ZA PARKE, KI JIH PRIZNAVA ZSST 

 

1. European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas 

European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas prepoznava zavezanost 

k trajnostnemu razvoju turizma v zaščitenih območjih in spodbuja implementacijo 

trajnostnih aktivnosti v sodelovanju javnih in zasebnih partnerjev. Imetniki znaka z 

ukrepi, kot so razvoj kakovostnega trajnostnega turizma, vzpostavljanje partnerstev v 

podporo lokalnim skupnostim, ozaveščanje o pomenu trajnostnega razvoja in 

promocija mednarodnega sodelovanja, ohranjajo naravne in kulturne vrednote 

območja. 

 

 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva
mailto:petra.cad@slovenia.info


 

 

 

Pogoji za pridobitev znaka: 

Upravljanje območja v skladu s petimi načeli: 

1. Varovanje kot prioriteta. 

2. Doprinos k trajnostnemu razvoju. 

3. Sodelovanje z deležniki. 

4. Učinkovito načrtovanje trajnostnega turizma. 

5. Strmenje k stalnemu napredku. 

 

Izdajatelj: EUROPARC Federation, Waffnergasse 6, Regensburg, Nemčija 

Veljavnost: 5 let 

Več informacij: http://www.europarc.org/  

 
2. UNESCO’s Man and the Biosphere Programme (MAB) 

»Človek in biosfera« (MAB) je UNESCO-v medvladni raziskovalni program, ki 

spodbuja prizadevanja za sožitje med ljudmi in njihovim okoljem ter vzpostavlja 

svetovno mrežo biosfernih območij. Cilj programa je doseči razvoj, ki temelji na 

trajnostni rabi naravnih virov in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Poudarek je na 

integriranem, kooperativnem, decentraliziranem upravljanju, pri čemer je zlasti 

pomembno sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. 

Pogoji za pridobitev znaka: 

Upravljanje območja v skladu s tremi 

načeli: 

1. Ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

2. Spodbujanje trajnostnega razvoja. 

3. Raziskave, izobraževanje in 

osveščanje. 

 

Izdajatelj: MAB, UNESCO, Place de 

Fontenoy 7, Pariz, Francija 

Veljavnost: 10 let 

Več informacij: Urad za Unesco, unesco.mizs@gov.si 

 

STROŠKI PRIDOBITVE ZNAKA SLOVENIA GREEN PARK S 

PODPORNIM ZNAKOM 

 

Strošek vstopa in članstva v ZSST ter pridobitve znaka Slovenia Green Park znaša 

150 € + ddv. Enkratni znesek poravnate ob včlanitvi na podlagi računa, ki ga izda STO. 

 

Parki, ki so pridobili znak Slovenia Green Park, bodo vodeni v registru STO in 

objavljeni na portalu slovenia.info. Po pridobitvi znaka Slovenia Green Park se lahko 

včlanite tudi v konzorcij Slovenia Green (www.slovenia-green.si). 

http://www.europarc.org/
mailto:unesco.mizs@gov.si


 

 

 

2. NAČIN: PRIDOBITEV ZNAKA SLOVENIA GREEN PARK NA NAČIN 

DESTINACIJ 

 

POGOJI ZA PRIJAVO  

 
Prijavitelji so lahko upravljavci širših zavarovanih območij. 

 

Z oddajo prijave se prijavitelj strinja in sprejema vse pogoje, ki so navedeni v javnem 

pozivu, in Pravilnik o pridobitvi, vzdrževanju in obnovi znaka Slovenia Green ter 

potrjuje, da je seznanjen s Priročnikom za pridobitev, vzdrževanje in obnovo znaka 

Slovenia Green (https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-

slovenskega-turizma/uporabna-gradiva).  

 

ODDAJA PRIJAVE ZA PRIDOBITEV ZNAKA    

 

Za oddajo prijave je treba izpolniti prijavnico, ki je v prilogi tega poziva (Priloga: 

Prijavnica za pridobitev znaka Slovenia Green Park). 

  

Prijava mora prispeti na masa.klemencic@slovenia.info z zadevo sporočila »Zelena 

shema slovenskega turizma 2021« najkasneje do 16. 2. 2021 do 10. ure. Prijavnica 

mora biti podpisana, žigosana in skenirana. 

   

POSTOPEK PRIDOBIVANJA ZNAKA IN ROKI  

 

Parki, ki bodo izbrani v okviru tega poziva, bodo pričeli s postopkom za pridobitev 

znaka Slovenia Green Park. Zanje bodo organizirane 4 brezplačne delavnice za 

pomoč pri pridobivanju znaka. .  

 

Predvideni termini in teme delavnic bodo:  

• februar: kaj je trajnost; Zelena shema po korakih; načini pridobivanja podatkov 

• april: uporaba spletne platforme; pregled vseh meril; anketiranje in 

pridobivanje podatkov iz anket; vprašanja in odgovori 

• september: izkušnje izvedenih aktivnosti in pregled rezultatov; priprava 

zahtevka za presojo 

• februar (po pridobitvi ocene): priprava Akcijskih načrtov s pomočjo platforme 

 

Za izdajo ocene Slovenia Green Park bodo upoštevani podatki, vneseni na spletno 

platformo najkasneje 31. 12. 2021 oziroma na poljubni dan pred tem, če park postopek 

zaključi predčasno in sam izrazi željo za izdajo ocene. Park mora najpozneje 30. 11. 

2021 oddati zahtevek za presojo 

 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva
mailto:petra.cad@slovenia.info


 

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV ZNAKA 

 

Slovenska turistična organizacija podeli znak Slovenia Green Park na podlagi 

dokazil, ki vključujejo:  

1. Oceno v šestih kategorijah, ki jo izda organizacija Green Destinations v 

sodelovanju z akreditiranim partnerjem Zavodom Tovarna trajnostnega 

turizma.  

2. Kopijo podpisane Zelene zaveze (https://www.slovenia.info/sl/poslovne-

strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva).   

 

STROŠKI PRIDOBITVE ZNAKA SLOVENIA GREEN PARK NA 

NAČIN DESTINACIJ 

 

Strošek vstopa v ZSST znaša za: 

parke z do 5.000 prebivalci 1.500 € + DDV 

parke z do 25.000 prebivalci 1.800 € + DDV 

parke z nad 25.000 prebivalci 2.000 € + DDV 

 

Ob vstopu v ZSST park akreditiranemu partnerju izda naročilnico v višini celotnega 

zneska. Polovico zneska predstavlja vstopni strošek, ki ga park poravna 

akreditiranemu partnerju ob vstopu v shemo. Drugo polovico zneska predstavlja 

strošek presoje. Tega park poravna akreditiranemu partnerju ob oddaji zahtevka za 

presojo. Na osnovi predloženih dokazil o izpolnjevanju pogojev STO parku podeli znak 

Slovenia Green Park. 

 

Parki, ki so pridobili znak Slovenia Green Park, bodo vodeni v registru STO in 

objavljeni na portalu slovenia.info. Po pridobitvi znaka Slovenia Green Park se lahko 

včlanite tudi v konzorcij Slovenia Green (www.slovenia-green.si). 

 

MERILA ZA PODELITEV ZNAKA            

 

Končna ocena je izdana v šestih kategorijah (Destinacijski management, Narava in 

pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija, Družbena klima in Poslovanje 

turističnih podjetij) na lestvici od 1 do 10. 

 

Znak Slovenia Green Park dobi park, ki dosega povprečno oceno najmanj 6,1, 

pri čemer je tudi ocena v vsaki posamezni kategoriji najmanj 6,1. 

 

VAROVANJE PODATKOV          

 

Varovanje osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo prijavitelji oziroma upravičenci, bo 

zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, Splošno uredbo o varstvu podatkov 

https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva
https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma/uporabna-gradiva


 

 

(General Data Protection Regulation, GDPR – Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 

parlamenta in Sveta) in ZVOP-1 ter internim Pravilnikom, ki ureja varstvo osebnih 

podatkov na STO. Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih STO posredujejo 

prijavitelji, je izvedba predmetnega javnega poziva in postopka podelitve znaka 

Slovenia Green Destination, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za 

lastno evidenco o izidu javnega poziva. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov 

tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v 

postopkih pred pristojnimi organi.  

 

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in 

promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov 

dpo@slovenia.info, lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. 

omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi podatkov, ki se 

obdelujejo v zvezi z vami ter zahtevate prenos podatkov.  

 

Več o varovanju o osebnih podatkih pri STO si lahko preberete na spletnem naslovu: 

https://www.slovenia.info/sl/politika-zasebnosti.   

 

STO vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij 

javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave 

ravnati v skladu z navedenim zakonom.  

   

S pridobitvijo znaka Slovenia Green Park prejemniki soglašajo, da jih STO navaja kot 

nosilce navedenega znaka v svojih trženjskih aktivnostih. 

 

POMOČ                     

 

Za dodatno pomoč se lahko obrnete na masa.klemencic@slovenia.info ali pokličete 

na 01 589 85 63. 

         

 

Ljubljana, 19. 1. 2021     Slovenska turistična organizacija    

      Dimičeva 13 

     Ljubljana 

 

 

 

 

PRILOGE 

- Prijavnica za pridobitev znaka Slovenia Green Park 

https://www.slovenia.info/sl/politika-zasebnosti
mailto:petra.cad@slovenia.info

